Skriv dig op på den interne venteliste og sæt max på huslejen
Når du har boet i en af Boligfondens ejendomme i 2 år, kan du skrive dig op til den interne
venteliste. I informationen på Frederiksberg Boligfonds hjemmeside står der, at du maksimalt kan
skrive dig op til 2 ejendomme, men umiddelbart virker det til at efter DEAS har overtaget, at du
kan skrive dig op til flere ejendomme. Dog tages der herfra forbehold for, om de går tilbage til
tidligere regler på et tidspunkt.
Husk at du kun kan sige nej til 3 boliger, før du bliver slettet fra ventelisten. Derfor er det vigtigt
at have gjort dig tanker om økonomi, størrelse og hvor du gerne vil og ikke vil bo henne.
Før du søger:
• Hav dit lejemålsnummer klar
• Hav gerne gjort dig tanker om, hvor meget du kan betale og husk at huslejen er uden
forbrug
1. Gå til www.findbolig.nu
2. Tryk ”log ind” øverst i højre hjørne

3. Opret profil eller log ind for at skrive dig op på venteliste

4. Opret brugerprofil eller ret dine eksisterende oplysninger, hvis de ikke passer mere

5. Tryk ”Find bolig” og ”Ventelisteboliger” til venstre i menulinjen

6. Hvis du vil skrive dig op til en ejendom, du ikke har været skrevet op til før, så scroll med i
bunden og vælg ”Frederiksberg Boligfond” under ”Medlem af boligfond”

7. Klik på den ejendom, du gerne vil skrives op til – i dette eksempel bruger vi Svalegården

8. Tryk på ”Intern venteliste – åben”

9. A. Indtast nu din fødselsdato. B. Indtast om du har boliggarantibevis, er intern ansøger i
Svalegården eller intern ansøger i Frederiksberg Boligfond. C. Om du bor, arbejder eller
studerer på Frederiksberg samt dit lejemålsnummer – husk at acceptere betingelserne

10. Tryk nu igen ”Find bolig” og ”Ventelisteboliger”

11. Indtast ejendommens navn eller adresse og tryk den frem på boksen. Boksen kommer kun
frem, hvis du har skrevet dig op til en ejendom

12. Indtast nu dine krav til husleje, værelser, areal. Du kan også gå ned i ”Faciliteter” og klikke
af, om du fx vil have elevator, altan eller husdyr skal være tilladt. Husk på at husleje er
uden forbrug, så det kommer oveni.

13. Gå ned i bunden og tryk ”Vis liste”

14. Tryk på adressen, hvor du også kan se, hvor mange boliger opfylder dine krav

15. På næste side kan du se, hvor mange boliger, der opfylder dine krav. I bunden kan du se,
hvor mange boliger, der er af hver type. For at skrive dig op til alle de mulige boliger, skal
du trykke på ”Skriv mig på ventelisten”

16. Så er du skrevet på ventelisten

17. Under ”Min side” à ”Ventelisteboliger” à ”Mine opskrivninger” kan du se, hvilke
ejendomme, du er skrevet op til. Hvis du vil ændre dine opskrivninger, kan du gå ind på en
ejendom og trykke ”Tilføj/fjern opskrivninger”

18. Når du trykker dig ind på en ejendom, kan du se hvilket nummer, du er på ventelisten. Du
kan også se hvilke specifikke boliger, du er skrevet op til. Hvis du fx ved, at du ikke vil bo på
Peter Bangs Vej, kan du her slette din opskrivning. Husk at hvis du trykker ”Skriv mig på
ventelisten” til en specifik bolig, du ikke er skrevet op til, kommer den til at være dyrere
end det, du har sat dit max til.

